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Drodzy Mieszkańcy Gminy Krasne,
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie, radości z obcowania z bliskimi,

spokoju ducha, dużo zdrowia, pasma sukcesów
oraz spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku.

Z uszanowaniem,

wraz z Radnymi i Pracownikami
Urzędu Gminy Krasne

Wójt Gminy Krasne
Wilhelm Woźniak

Przewodniczący Rady Gminy Krasne
Grzegorz Nowak
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Kalendarium GOKiB Krasne
Styczeń

•	 VI Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
•	 Ferie zimowe z GOKiB Krasne – półkolonie
•	 „Kolędowania nadszedł czas” – recital kolędowy
•	 Premiera teatru A`Propos – „Moje siostra Daisy”

Luty
•	 „Po prostu miłość” – Koncert Walentynkowy
•	 Gminny Konkurs dla młodzieży „Budka dla ptaków”
•	 Monodram „Ewa” w wykonaniu Wiktorii Chciuk Teatru A`Propos

Marzec
•	 Wiosenne warsztaty wokalne
•	 Święto Żołnierzy Wyklętych – wystawa
•	 Jarmark Wielkanocny

Niech magiczna moc
wigilijnego wieczoru
przyniesie Państwu

spokój i radość.
Niech każda chwila

Świąt Bożego Narodzenia
żyje w naszych sercach,

a Nowy Rok obdaruje
nas wszystkich zdrowiem,

pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt

Bożego Narodzeni
 oraz szczęśliwego

Nowego 2020 Roku

życzą

Dyrekcja i Pracownicy 
Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki 

w Krasnem
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Inwestycje gminne

Jednym z najważniejszych zadań 
obecnej, jak i poprzedniej kadencji jest 
realizacja zadań inwestycyjnych gwaran-
tujących stabilny rozwój naszej Gminy 
oraz poprawę warunków życia wszystkich 
jej mieszkańców, w tym rozbudowa i po-
prawa stanu technicznego sieci dróg.

Do końca 2018 r. na terenie Gminy 
Krasne zostały zmodernizowane drogi 
powiatowe, gminne i wewnętrzne o łącz-
nej długości 20,7 km. Całkowita wartość 
zrealizowanych inwestycji wyniosła  
11 975 225,23 zł.

W miesiącu październiku 2019 r. zosta-
ły zakończone roboty związane z wykona-
niem drogi o nawierzchni z kruszywa na 
działkach nr 2684/2, 2669, 2568 w Kras-
nem o długości 0,7 km. Wartość robót wy-
niosła 141 321,22 zł przy dofinansowaniu 
z budżetu Województwa Podkarpackiego 
w kwocie 85 000,00 zł.

W dniu 14.11.2019 roku została podpi-
sana umowa na wykonanie drogi gmin-
nej od drogi powiatowej nr 1393R do 
granicy z Krzemienicą w miejscowości 
Strażów. W ramach inwestycji geometria 
drogi zostanie dostosowana do parame-
trów drogi klasy D. Po zakończeniu robót 
przedmiotowa droga będzie drogą jed-

nojezdniową, o szerokości jezdni 5,5 m,  
o nawierzchni bitumicznej. W celu obsłu-
gi ruchu pieszych z posesji przyległych 
do drogi zostanie wykonany lewostron-
ny chodnik. Całkowity koszt inwestycji to  
1 148 387,86 zł. Zadanie realizowane jest 
przy dofinansowaniu ze środków z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Kwota do-
finansowania to 684 448,00 zł. Zakończe-
nie realizacji inwestycji przewidziane jest 
w III kwartale 2020 r.

W listopadzie 2019 r. został rozstrzyg-
nięty przetarg na roboty budowlane 
związane z budową drogi publicznej 
Malawa-Zagóra – etap I, obejmujący od-
cinek drogi od skrzyżowania z drogą po-
wiatową nr 1396R relacji Malawa-Wola 
Rafałowska do km 0+551,81. Roboty rea-
lizowane będą w formule „projektuj – wy-
buduj”. Wartość inwestycji wynosi 4 969 
200,00 zł, a planowany termin zakończe-
nia to II kwartał 2021 r. Na realizację ro-
bót budowlanych na pozostałym odcinku 

drogi Malawa-Zagóra obecnie trwa pro-
cedura przetargowa. Zadanie realizowa-
ne będzie przy dofinansowaniu ze środ-
ków z Funduszu Dróg Samorządowych 
w wysokości 60% wartości inwestycji.

W II półroczu 2019 r. na terenie Gminy 
Krasne Zarząd Dróg Powiatowych w Rze-
szowie zmodernizował drogi powiatowe. 
W ramach tych inwestycji została wyre-
montowana droga powiatowa w miejsco-
wości Krasne o numerze 1393R (Krasne 
Główna). Obecnie trwa również budowa 
chodników: w Malawie przy drodze po-
wiatowej nr 1396R (Malawa przez wieś), 
w Palikówce przy drodze powiatowej nr 
1384 R (Palikówka Grobla) oraz w Kras-
nem przy drodze powiatowej nr 1394R 
(przy szkole).

Jak co roku kontynuowane są również 
istotne działania związane z przygotowa-
niem inwestycji zaplanowanych na kolej-
ne lata.

A. Maciocha-Walska
Fot. G. Giedlarowiec

Inwestycje drogowe w Gminie Krasne

Krasne Główna

Krasne – chodnik  przy szkole

Krasne – ul. Cicha

Palikówka-Grobla

Malawa za pętlą autobusową
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Sprawozdanie z obrad Rady Gminy Krasne
XIII sesja z dnia 24.09.2019r.

1. Uchwała Nr XIII/103/2019 RGK w/s wy-
boru ławników do Sądu Okręgowego w Rze-
szowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na 
kadencję lat 2020-2023.

2. Uchwała Nr XIII/104/2019 RGK w/s zmia-
ny uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 
2019.

3. Uchwała Nr XIII/105/2019 RGK w/s zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krasne.

4. Uchwała Nr XIII/106/2019 RGK w/s upo-
ważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnię-
cia zobowiązań ponad kwotę określoną w bu-
dżecie Gminy Krasne na 2019 rok.

5. Uchwała Nr XIII/107/2019 RGK w/s upo-
ważnienia Wójta Gminy Krasne do podpisania 
zobowiązania wekslowego.

6. Uchwała Nr XIII/108/2019 RGK w/s wyra-
żenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu 
długoterminowego zaciąganego przez Zwią-
zek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samo-
chodowa”.

7. Uchwała Nr XIII/109/2019 RGK w/s zmia-
ny uchwały w sprawie Regulaminu określają-
cego niektóre zasady wynagradzania nauczy-
cieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Krasne.

XIV sesja z dnia 07.10.2019 r.

1. Uchwała Nr XIV/110/2019 RGK w/s zmia-
ny uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 
2019.

2. Uchwała Nr XIV/111/2019 RGK w/s zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krasne.

XV sesja z dnia 28.10.2019 r.

1. Uchwała Nr XV/112/2019 RGK w/s utwo-
rzenia wydzielonego rachunku dochodów sa-
morządowych jednostek budżetowych Gminy 
Krasne prowadzących działalność na podsta-
wie ustawy Prawo oświatowe.

2. Uchwała Nr XV/113/2019 RGK w/s zmia-
ny uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt 
oraz wyżywienie dzieci w Publicznym Żłobku 
w Krasnem.

3. Uchwała Nr XV/114/2019 RGK w/s dotacji 
przedmiotowej dla samorządowego zakładu 
budżetowego Gminy Krasne.

4. Uchwała Nr XV/115/2019 RGK w/s zmia-
ny uchwały w sprawie ustalenia diet dla rad-
nych Rady Gminy Krasne.

5. Uchwała Nr XV/116/2019 RGK w/s zmia-
ny uchwały w sprawie przyznania sołtysom 
diety i zwrotu kosztów podróży.

6. Uchwała Nr XV/117/2019 RGK w/s sprze-
daży nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Krasne.

7. Uchwała Nr XV/118/2019 RGK w/s dzier-
żawy nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Krasne.

8. Uchwała Nr XV/119/2019 RGK w/s zmia-
ny uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 
2019.

9. Uchwała Nr XV/120/2019 RGK w/s zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krasne.

10. Uchwała Nr XV/121/2019 RGK w/s wy-
sokości stawek kwotowych podatku od nieru-
chomości.

11. Uchwała Nr XV/122/2019 RGK w/s obni-
żenia średniej ceny sprzedaży drewna.

12. Rada Gminy postanowiła utrzymać wy-
sokość stawek podatku od środków transpor-
towych na 2020 rok bez zmian.

XVI sesja z dnia 08.11.2019 r.

Nie podjęto uchwał.

XVII sesja z dnia 15.11.2019 r.

1. Uchwała Nr XVII/123/2019 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Krasne.

2. Uchwała Nr XVII/124/2019 RGK w/s 
utworzenia wydzielonego rachunku docho-
dów samorządowych jednostek budżetowych 
Gminy Krasne prowadzących  działalność na 
podstawie ustawy Prawo oświatowe.

XVIII sesja z dnia 26.11.2019 r.

1. Uchwała Nr XVIII/125/2019 RGK w/s do-
płat do zbiorowego odprowadzania ścieków.

2. Uchwała Nr XVIII/126/2019 RGK w/s do-
tacji przedmiotowej dla samorządowego za-
kładu budżetowego Gminy Krasne.

3. Uchwała Nr XVIII/127/2019 RGK w/s za-
liczenia drogi do kategorii dróg gminnych – 
drogę Strażów Rzeczna.

4. Uchwała Nr XVIII/128/2019 RGK w/s zali-
czenia dróg do kategorii dróg gminnych, dro-
gi: Krasne Hydrofornia i Krasne  Boreczek.

5. Uchwała Nr XVIII/129/2019 RGK w/s 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej włas-
ność Gminy Krasne.

6. Uchwała Nr XVIII/130/2019 RGK w/s 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej włas-
ność Gminy Krasne.

7.  Uchwała Nr XVIII/131/2019 RGK w/s ob-
niżenia ceny skupu żyta.

8. Uchwała Nr XVIII/132/2019 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 
rok 2019.

9. Uchwała Nr XVIII/133/2019 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Krasne.

10. Uchwała Nr XVIII/134/2019 RGK w/s 
upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciąg-
nięcia zobowiązań ponad kwotę  określoną 
w budżecie gminy Krasne na 2019 rok.

11. Uchwała Nr XVIII/135/2019 RGK w/s 
upoważnienia Wójta Gminy Krasne do podpi-
sania zobowiązania wekslowego.

12. Uchwała Nr XVIII/136/2019 RGK w/s wy-
boru metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty.

13. Uchwała Nr XVIII/137/2019 RGK w/s 
określenia stawki opłaty podwyższonej za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.

14. Uchwała Nr XVIII/138/2019 RGK w/s 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.

15. Uchwała Nr XVIII/139/2019 RGK w/s 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami  komunalny-
mi składanej przez właściciela nieruchomości.

16. Uchwała Nr XVIII/140/2019 RGK w/s 
zmiany uchwały Rady Gminy Krasne Nr 
XXIII/182/2016 z dnia 24.05.2016r. w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych 
oraz warunków i zasad korzystania z przystan-
ków komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Krasne.

17. Uchwała Nr XVIII/141/2019 RGK w/s do-
płat do zbiorowego odprowadzania ścieków.

Z. Berłowska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krasnem zwraca się z prośbą do miesz-
kańców gminy o bieżące informowanie 
pracowników Ośrodka o pojawiających się 
w lokalnym środowisku osobach bezdom-
nych. W sytuacjach zidentyfikowania osób 
bezdomnych, GOPS w Krasnem będzie 
udzielał im niezbędnej pomocy, umiesz-
czał w schronisku dla osób bezdomnych. 

W przypadku ujawnienia osób bez-

domnych z terenu gminy, prosimy o kon-
takt osobisty z Ośrodkiem (36-007 Kras-
ne 121) lub telefoniczny (17 23 00 260).

Informujemy także o funkcjonowaniu 
całodobowej, bezpłatnej infolinii Woje-
wódzkiego Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego z przeznaczeniem m.in. dla osób 
bezdomnych. 

Dzwoniąc pod numer 987 można uzy-
skać informację o możliwości pomocy 

w zakresie noclegu i wyżywienia. Jest to 
bezpłatna linia zarówno dla telefonów 
komórkowych, jak i stacjonarnych. 

Nie bądźmy obojętni na los drugiego 
człowieka. Przekażmy służbom społecz-
nym każdą informację o osobach star-
szych, samotnych, bezdomnych,  o tych 
których nie znamy, a wydaje nam się, że 
potrzebują pomocy!

GOPS w Krasnem 

Apel do mieszkańców Gminy Krasne o zwrócenie szczególnej uwagi
na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich 

potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym
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Informacje gminne
Gospodarka odpadami w 2020 roku

W ostatnich tygodniach Mieszkańcy naszego regionu zasypy-
wani byli informacjami na temat problemów podkarpackich sa-
morządów z zagospodarowaniem odpadów. Publikacje medial-
ne informowały o prognozowanych bardzo dużych wzrostach 
opłat za odbiór odpadów w  2020 roku. Problem ten dotyczy też 
niestety Gminy Krasne. W przetargu na odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów na 2020 rok cena zaproponowana przez jedynego 
oferenta tj. Zakład Komunalny Sp. z o.o. z Sokołowa Małopol-
skiego wynosi 3 751 704 zł brutto. Dla przypomnienia w roku 
2019 roku odbiór i zagospodarowanie odpadów zamknie się 
w kwocie 1 300 000 zł. Do obu tych cen należy doliczyć około 
100 000 zł kosztów administracyjnych. Jak widać cena z przetar-
gu jest prawie trzykrotnie wyższa od obowiązującej w tym roku. 

W ogłoszonym przetargu oferty nie złożył obecny odbiorca 
odpadów tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
w Rzeszowie.

Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów wią-
że się z czynnikami, na które gmina nie ma żadnego wpływu. Sy-
stem gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa 
musi się samofinansować. Gmina nie może go w żaden sposób 
dotować, ani też na nim zarabiać. Wnoszone przez Mieszkańców 
opłaty oraz ponoszone koszty są księgowane zgodnie z ustawą 
na wyodrębnionym rachunku bankowym. Nie mogą być prze-
znaczone na sfinansowanie innych zadań, niezwiązanych z go-
spodarką odpadami. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na 
wzrost kosztów są: 
•	 wzrost tzw. „opłaty składowiskowej”, 
•	 wzrost kosztów przetwarzania odpadów w instalacjach ko-

munalnych (dotychczas instalacje regionalne),
•	 wzrost cen energii,
•	 wzrost płacy minimalnej, 
•	 podwyżka cen paliw. 

Jednak najważniejszym czynnikiem jest uwolnienie rynku 
śmieciowego poprzez likwidację regionów gospodarki odpada-
mi. W przypadku Gminy Krasne miało to przełożenie na 140% 
wzrost kosztów utylizacji jednej tony zmieszanych odpadów 
komunalnych w spalarni odpadów należącej do Polskiej Gru-
py Energetycznej. Z ceny 302,40 zł w tym roku koszt utylizacji  
1 tony odpadów zmieszanych wzrósł do 721 zł.

W Gminie Krasne mieszkańcy rocznie produkują 3 300 ton 
odpadów, z czego 2 000 ton stanowią odpady zmieszane.  
W przeliczeniu na 1 zadeklarowanego mieszkańca daje to pra-
wie 310 kg odpadów na rok! W innych gminach z okolic Rzeszo-
wa wartość ta w zdecydowanej większości nie przekracza 200 kg 
rocznie na osobę.

Przykładowy wzrost kosztów zagospodarowania 1 tony 
odpadów (netto):
•	 Koszt zagospodarowania odpadów zmieszanych do-

tychczas wynosił 302,40 zł/t, w 2020 roku będzie to po-
nad 720 zł/t.  

•	 Koszt zagospodarowania plastiku dotychczas wynosił 
250 zł/t, w 2020 roku będzie to minimum 450 zł/t.

•	 Koszt zagospodarowania odpadów wielkogabaryto-
wych dotychczas wynosił 600 zł/t, w 2020 roku będzie 
to 1200 zł/t.

•	 Koszt zagospodarowania opon dotychczas wynosił 350 
zł/t, w 2020 roku będzie to 600 zł/t.

•	 Koszt zagospodarowania przeterminowanych leków 
dotychczas wynosił 2 000 zł/t, w 2020 roku będzie to  
7 000 zł/t.

•	 Papier i makulatura dotychczas za przyjęcie 1 tony do-
starczający zarabiał ok. 150 zł, w roku 2020 już tylko ok. 
10 zł/t.

•	 Szkło - dotychczas dostarczający otrzymywał 30 zł/t, 
w roku 2020 odbiór będzie darmowy.

•	 „Tzw. opłata składowiskowa” za składowanie odpadów 
z 170 zł/t ,obecnie, w roku 2020 wyniesie 270 zł/t.

Wszystkie powyższe kwoty obejmują tylko i wyłącznie koszty 
jakie dostarczający odpady płaci „na bramie” zakładu, który te 
odpady utylizuje. Nie uwzględnione są tu koszty odbioru tych 
odpadów z terenu Gminy Krasne i ich transportu do odpowied-
nich instalacji. 

Wójt Gminy Krasne podejmował szereg działań mających na 
celu obniżenie cen, a w szczególności przywrócenie regionaliza-
cji w gospodarce odpadami. Przesłane zostały pisma zarówno 
do Prezesa Rady Ministrów, jak i Ministra Środowiska. Za pośred-
nictwem Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszow-
skiego wystosowany został apel do wszystkich podkarpackich 
parlamentarzystów. Wójt Gminy Krasne uczestniczył w spotka-
niach u Prezydenta Miasta Rzeszowa gdzie z wójtami i burmi-
strzami okolicznych miast i gmin zadeklarowali wspólnie z Mia-
stem Rzeszów budowę własnej spalarni odpadów. Temat ten był 
również podnoszony na spotkaniu u Wicemarszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego oraz Starosty Powiatu Rzeszowskiego.

Marcin Brzychc
Zastępca Wójta Gminy Krasne
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W związku z trwającym sezonem 
grzewczym, jak co roku, przypominamy 
o bezwzględnym zakazie spalania odpadów 
w piecach domowych. Jak wynika z raportów 
Polskie powietrze należy do najbardziej zanie-
czyszczonych w Unii Europejskiej. Aż 45 tys. 
osób rocznie umiera w Polsce z powodu zanie-
czyszczonego powietrza. To kilkanaście razy 
więcej, niż wypadki samochodowe. Domy od-
powiadają za połowę emisji zanieczyszczeń, 
drugie największe źródło to samochody. Już 
samo używanie do tego węgla albo drewna 
powoduje emisję cząstek stałych (pyłów) do 
atmosfery, a wiele osób jeszcze pogarsza sytu-
ację paląc śmieci. Za spalanie odpadów w in-
stalacjach grzewczych lub na wolnym powie-
trzu grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 
5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu. Nasza gmina 
jest szczególnie narażona na zanieczyszczenie 
powietrza z uwagi na funkcjonujące na tym 
terenie zakłady stolarskie i tapicerskie. W sezo-
nie grzewczym będą przeprowadzane przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środo-
wiska w Rzeszowie kontrole przedsiębior-

ców w zakresie gospodarowania odpadami 
poprodukcyjnymi. Zupełnie niezrozumiałym 
jest fakt, że w dzisiejszych czasach, gdzie w ra-
mach opłaty za śmieci można oddawać każdą 
ilość wyprodukowanych odpadów komunal-
nych, nadal zdarzają się przypadki spalania 
czy podrzucania odpadów. Tylko w ostatnim 
czasie zlokalizowano 4 dzikie wysypiska śmie-

ci na terenie gminy Krasne. Po nagłośnieniu 
spraw, dzięki czujności naszych mieszkańców 
udało się odnaleźć sprawców, którzy po inter-
wencji uporządkowali teren.

BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI,  DBAJMY 
O ŚRODOWISKO, NASZE ZDROWIE I ZDRO-
WIE NASZYCH DZIECI!

W. Woźniak

Informacje gminne

Drodzy 
Mieszkańcy!

• Nie pal śmieci i odpadów 
  poprodukcyjnych typu sklejki,        
  plyty MDF

• Spalaj w piecu tylko dobrej  
  jakości węgiel i dobrze wysuszone   
  drewno

• Zmień piec grzewczy na nowy 
  ekologiczny

Osobom, które palą w piecach odpadami 
grozi mandat karny w wysokości do 500 zł 

lub grzywna w wysokości do 5000 zł 

Apeluje Wójt Gminy Krasne

 SEGREGUJ ODPADY
CHROŃ ŚRODOWISKO I SWOJE ZDROWIE!
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Dobiegła końca rozbudowa budynku 
Zespołu Szkół w Strażowie. W wyniku in-
westycji prowadzonej przez Gminę Kras-
ne powstało 4-oddziałowe przedszkole, 
wyposażone w nowe meble zakupione 
za kwotę 66 341 zł, przy dofinansowaniu 
z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 
w wysokości 10 tyś. zł. 

Inwestycja obejmowała także prze-
budowę części pomieszczeń szkolnych 
oraz modernizację kuchni wyposażonej 
w nowoczesne urządzenia o wartości  
120 400 zł zakupione, przy dofinanso-
waniu z rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” w kwocie 80 tyś. zł. Cał-
kowity koszt inwestycji wyniósł 3,9 mln zł. 

Oficjalne otwarcie nowego przed-
szkola miało miejsce 10 października br. 
Wśród zaproszonych gości byli posłowie, 
samorządowcy, przedstawiciele władz 
Gminny Krasne oraz sąsiednich gmin, dy-

rektorzy i wicedyrektorzy gminnych pla-
cówek oświatowych, pracownicy szkoły 
i przedszkola oraz rodzice i przedszkolaki. 

Uroczystego przecięcia wstęgi doko-
nali Wójt Gminy Krasne – Wilhelm Woź-
niak, Sołtys Strażówa – Piotr Lecki, Prezes 
TGE-Instal – Daniel Dobrucki oraz Dyrek-
tor Zespołu Szkół w Strażowie – Agata 
Gunia-Buk. Poświęcenia budynku i krzyży 
dokonał ksiądz Tadeusz Chmiel. 

Uroczystość otwarcia przedszkola 
uświetnił występ zespołu tanecznego 
prowadzonego przez Irenę Barnat.  Dzieci 
zatańczyły polskie tańce w przepięknych 
ludowych strojach. 

E. Nowak
Fot. G. Giedlarowiec 

Otwarcie nowego 
przedszkola w Strażowie
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Od stycznia br. w naszej gminie funk-
cjonuje Gminny Żłobek w Krasnem dla 40 
dzieci, w wieku od 20 tygodnia do 3 roku 
życia, podzielonych na dwie grupy – Ma-
leństwa i Tygryski. Uroczyste otwarcie tej 
placówki opiekuńczo – wychowawczej 

nastąpiło 11 września. Był to dzień szcze-
gólny dla dyrekcji, opiekunek, pracowni-
ków, podopiecznych żłobka i ich rodzi-
ców. Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali Wójt Gminy Krasne Wilhelm 
Woźniak, Sołtys Krasnego Stanisław Fa-
landysz oraz Dyrektor Publicznego Żłob-
ka Magdalena Mazur. Ksiądz proboszcz 
Adam Dzióba poświęcił budynek i pobło-
gosławił przebywające w nim dzieci. Przy-

byli goście mieli możliwość obejrzenia 
żłobka oraz zaobserwowania codzienne-
go dnia pracy tej placówki. 

Dziękuję pracownikom za pomoc i za-
angażowanie w przygotowanie uroczy-
stości. Podziękowania kieruję również do 
firmy Usługi Ogrodnicze Sylwia Tomaka 
za perfekcyjnie wykonane aranżację i na-
sadzenia w ogrodzie żłobka.

Tekst i fot. M. Mazur

Otwarcie pierwszego 
gminnego żłobka
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III Rajd Rowerowy

15 września 2019 r. na stadionie spor-
towym w Palikówce odbyły się Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze. Organi-
zatorem zawodów był Zarząd Gminny 
Związku OSP Gminy Krasne. W zawodach 
uczestniczyły 4 jednostki z: Krasnego, Ma-
lawy, Strażowa i Palikówki. Zawodnikom 
i obserwatorom dopisała jeszcze letnia 
pogoda w przeprowadzeniu konkurencji 
sportowej i bojowej, jak również kibico-
waniu. Były emocje i dobra rozrywka. 

Nad przebiegiem zawodów czuwała 
komisja przedstawicieli Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Pożarnej w Rze-
szowie. Imprezę zaszczycili obecnością 
Wójt Gminy druh Wilhelm Woźniak, Prze-
wodniczący Rady Gminy Grzegorz No-

wak, radny Krasnego Marek Magierski, 
radna Palikówki Małgorzata Lorenc-Szpi-
la, sołtys sołectwa Palikówka Marcin Leś-
ko, przedstawiciele Zarządów poszcze-
gólnych OSP oraz licznie przybyli strażacy 
i mieszkańcy gminy. 

W ogólnej punktacji zawody wygrała 
jednostka OSP Palikówka, kolejno OSP 
Strażów, OSP Malawa i OSP Krasne. Czo-
łowe miejsca zajęły jednostki o wyższym 
stopniu wyszkolenia funkcjonujące w Kra-

jowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 
Startującym za zaangażowanie, wysiłek 
i trud szkoleniowy wręczono tradycyjnie 
dyplomy i puchary. 

Jednostka OSP Palikówka reprezen-
towała gminę na zawodach szczebla po-
wiatowego, które odbyły się 29 września 
2019 r. w miejscowości Pogwizdów Stary 
w gminie Głogów Młp. Nasi strażacy zajęli 
w tych zawodach 9. miejsce.

Tekst i fot. S. Tokarz

Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze

Dnia 28 września 2019 roku odbył się III 
Rajd Rowerowy po gminie Krasne i okoli-
cach. Impreza cieszyła się dużym zainte-
resowaniem. Uczniowie szkół z Krasne-
go, Palikówki, Malawy i Strażowa licznie 
uczestniczyli w wyprawie rowerowej.

Około godziny 11 wszyscy zjawili się 
pod Szkołą Podstawową im. W. Broniew-
skiego w Palikówce. Atrakcją była obec-
ność Wojsk Obrony Terytorialnej. Żoł-
nierze zaprezentowali sprzęt, na którym 
pracują na co dzień. Uczniowie mogli 

oczywiście dotknąć, zobaczyć z bliska, 
przymierzyć wojskowy ekwipunek. Poza 
tym znajdowało się również stoisko Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej, gdzie 
można było przejść wyznaczoną trasą 
w alkogoglach i narkogoglach. Dużym 
powodzeniem cieszył się także pyszny żu-
rek ugotowany przez panie ze Stowarzy-
szenia Kobiet w Palikówce.

Największą atrakcją była główna wy-
grana, czyli rower ufundowany przez dy-
rektora marketu Auchan w Krasnem. Po-

nadto na uczestników loterii czekały inne 
cenne nagrody ufundowane m.in. przez 
Gminę Krasne, Szkołę Podstawową w Pali-
kówce, Stowarzyszenie Kobiet w Palików-
ce, Radę Sportu Gminy Krasne, Gminny 
Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krasnem. 

Dziękujemy organizatorom i liczymy 
na spotkanie za rok.

K. Tarnawska
Fot. J. Krzysiak
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„Blisko mieszkamy - wspólnie działamy” to 
hasło przewodnie spotkania integracyjnego 
seniorów, ich rodzin i sąsiadów, które odbyło 
się 22 października 2019 roku w  sali wido-
wiskowej GOKiB w Krasnem. Organizatorem 
wydarzenia była Fundacja Rozwoju „Dobre 
Życie” oraz Wójt Gminy Krasne. Na spotkanie 
przybyło około 70 osób z Gminy Krasne. Wśród 

gości byli także seniorzy z Ropczyc i Strzyżowa, 
którzy opowiedzieli jak działają w swoich śro-
dowiskach. Warsztaty poprowadzone zostały 
innowacyjną metodą world cafe. Efektem koń-
cowym będzie przygotowany przez Fundację 
raport na temat potrzeb osób 60+.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu 
Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” pn. „Seniorzy 

aktywni lokalnie”, który jest dofinansowany ze 
środków Programu Rządowego na rzecz Ak-
tywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 pochodzących z Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej. Współfinan-
sowany jest również przez Gminę Strzyżów, 
Gminę Ropczyce, Gminę Krasne i Centrum 
Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. 
Partnerem spotkania był Gminny Ośrodek Kul-
tury i Biblioteka w Krasnem.

Źródło: profil społecznościowy 
Fudnacji Rozwoju „Dobre Życie”

Fot. Radosław Tworek

Każdy jubileusz jest okazją do świętowa-
nia, ale „Złote Gody” to jubileusz wyjątkowy. 
Dodatkowego prestiżu dodaje mu Medal za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, stanowiący 
szczególne wyróżnienie dla osób, które prze-
żyły 50 lat w związku małżeńskim. Wspólne 
pół wieku to dowód wzajemnej miłości, sza-
cunku i zrozumienia, to wzór i piękny przykład 
do naśladowania dla młodych pokoleń.

W gronie Szanownych Jubilatów naszej 
gminy znaleźli się Państwo: 
Maria i Edward Dominowie ze Strażowa, 
Janina i Jerzy Dudkowie z Palikówki, 
Krystyna i Tadeusz Dziobakowie z Krasnego,  
Cecylia i Wiesław Głowiakowie z Krasnego, 
Emilia i Jerzy Janikowie z Palikówki, 
Antonina i Zdzisław Koszelowie ze Strażowa, 
Helena i Emil Kunyszowie z Krasnego, 

Agata i Zenon Mikoszowie z Krasnego, 
Anna i Tadeusz Narogowie z Krasnego, 
Maria i Bronisław Pomykała z Palikówki, 
Halina i Tadeusz Rejmanowie z Krasnego, 
Maria i Jan Skibowie ze Strażowa, 
Czesława i Stanisław Szydełkowie z  Malawy,
Justyna i Jan Wierzchowscy z Krasnego.

Wójt Gminy Krasne składając Jubilatom 
najserdeczniejsze życzenia i dziękując za do-
chowanie przysięgi małżeńskiej, za trud pracy 
i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założo-
nych przed pół wiekiem, odznaczył Jubilatów 
w imieniu Prezydenta RP Medalami za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie.

Szanownym Jubilatom wręczono legityma-
cje, listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki.  
W uroczystości uczestniczył z-ca Wójta Mar-
cin Brzychc, Sekretarz Gminy Robert Żołynia, 

przedstawiciele Rady Gminy Krasne Marek 
Magierski i Wioletta Nowak oraz rodziny jubi-
latów. Oficjalna część uroczystości zakończyła 
się wspólnym grupowym zdjęciem.

Przy symbolicznej lampce szampana oraz 
poczęstunku nie zabrakło gratulacji, gorących 
życzeń i słów uznania, a także ciepłych słów 
i wspomnień ze strony Jubilatów. W tym szcze-
gólnym dniu nie mogło zabraknąć także „Stu lat” 
wspólnie odśpiewanych ze scholą „Jutrzenka”, 
która uświetniła swym występem tę uroczystość. 

Z pewnością słowa Świętego Jana Pawła II 
mogą być puentą tego wydarzenia: Miłość nie 
oznacza emocjonalnego przemijania, czy chwi-
lowego oczarowania, ale wyraża wolę i odpo-
wiedzialną decyzję związania się całkowicie „na 
dobre i na złe”. Jest darem samego siebie drugie-
mu człowiekowi.

Wszystkim odznaczonym małżeństwom 
serdecznie gratulujemy, życzymy zdrowia i ko-
lejnych wspólnie spędzonych jubileuszy!

A. Szpyrka
Fot. I. Śpiewla

Złote Gody 2019

Debata seniorów
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W niedzielę, 29 września br., koncertem 
Chóru i Orkiestry Kameralnej „Nicolaus” 
z Kraczkowej, zainaugurowaliśmy Jesien-
ne Wieczory Muzyki Poważnej w Mala-
wie. Koncert odbył się dla upamiętnienia 
ogłoszonego przez Sejm RP Roku Mo-
niuszkowskiego. Z tej okazji w programie 
znalazły się utworzy tego wybitnego kom-
pozytora – Msza łacińska Es-dur nr 5 oraz 
pięcioczęściowa Litania Ostrobramska. 
Chór i Orkiestra wykonały także utwory: 
W.A. Mozarta – Ave Verum, Cesara Francka 
– Panis Angelicus, Luigiego Caccini – Ave 
Maria, Józefa Elsnera – Graduale oraz Ro-
berta Furera – Te Deum.

Na czele Chóru i Orkiestry Kameralnej 
„Nicolaus” stoi niezwykła osobowość – 

dyrygent Zdzisław Magoń. Warto dodać, 
że 2 października 2019 r. zespół obchodził 
15. rocznicę swojej działalności.

Koncert zorganizowany został przez 
Gminę Krasne, Parafię Św. Wawrzyńca 
w Malawie oraz Gminny Ośrodek Kultury 
i Bibliotekę w Krasnem. Sponsorami wy-
darzenia byli przedsiębiorcy działający 

na terenie Malawy i Krasnego. W dowód 
uznania Wójt Gminy Krasne wręczył spon-
sorom podziękowania za okazane wspar-
cie. Na koniec koncertu odbyła się zbiórka 
wolnych datków na rehabilitację dla Mi-
chałka Niemczyka z Malawy.

G. Giedlarowiec
Fot. I. Śpiewla

Koncert „Nicolaus”
Wydarzenia gminne

Zakład Stolarsko-Tapicerski „Taborex” S.C.

Od czerwca do listopada br. na terenie 
gminy Krasne Fundacja Manufaktura Ra-
dości zrealizowała projekt pn. „Pompon”. 
Projekt miał na celu wzmocnienie więzi 
i relacji pomiędzy Rodzicami i dziećmi, jak 
również zainspirowanie Rodziców do po-
dejmowania twórczych zabaw z dziećmi. 
W ramach projektu odbyły się warsztaty dla rodziców wzmacniające ich kompe-

tencje wychowawcze oraz zajęcia dla ro-
dziców i dzieci. Ponadto w ramach projek-
tu zorganizowane zostały dwa wspólne 
wyjścia mające na celu integrację uczest-
ników projektu. Rodzice wraz z dziećmi 
spędzili bardzo twórczy czas w Zagro-
dzie Garncarskiej w Medyni Głogowskiej. 
Ostatnim punktem programu była wizyta 
w Papugarni w Rzeszowie. Bardzo dzię-
kujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
i Bibliotece w Krasnem za użyczenie sali 
na nasze twórcze spotkania, jak również 

Uczestnikom – rodzicom i dzieciom, za za-
angażowanie w realizację projektu. 

Tekst i fot. K. Szeremeta

Projekt zrealizowany w ramach „Podkar-
packie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” współ-
finansowanego ze środków otrzymanych 
z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (da-
lej: NIW- CRSO) w ramach Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich realizowanego przez Fundację 
Fundusz Lokalny SMK, Lokalną Grupę Działania 
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżań-
skiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Trygon – Rozwój i Innowacja”

Projekt 
„Pompon”
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„Uniwersytet Samorządności” to nowa 
inicjatywa Samorządu Województwa Pod-
karpackiego, uzupełniająca Podkarpacki 
Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020. 
Jej głównym założeniem jest stworzenie 
warunków do przeprowadzenia inicjatyw 
edukacyjnych, polegających na organiza-
cji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów ma-
jących na celu podniesienie świadomości 
mieszkańców województwa podkarpa-
ckiego w zakresie samorządności i aktyw-
ności społecznej na obszarach wiejskich. 

Program zakłada powstanie przynam-
niej jednej placówki „Uniwersytetu Sa-
morządności” w każdym z 21 powiatów 
województwa podkarpackiego. W powie-
cie rzeszowskim funkcję tę pełnić będzie 
Dom Kultury w Palikówce. Na ten cel Gmi-
na Krasne pozyskała dotację z budżetu 
Województwa Podkarpackiego w wyso-
kości 15 tyś. zł, co stanowi 50% wartości 

projektu. Pozostała kwota pochodziła ze 
środków funduszu sołeckiego. 

W ramach projektu wykonano parkiet 
na scenie w sali widowiskowej Domu Kul-
tury w Palikówce oraz zakupiono sprzęt 
multimedialny i nagłaśniający do prowa-
dzenia konferencji. Nieodzownym ele-
mentem projektów realizowanych w ra-
mach Podkarpackiego Programu Odnowy 
Wsi jest praca własna mieszkańców oraz 
zaangażowanie partnerów. W Palikówce 
z pomocą przyszli sportowcy z KS Palkovia 
oraz strażacy z miejscowej jednostki OSP, 
którzy pomalowali salę i scenę widowi-
skową, natomiast lokalny przedsiębiorca 
ufundował ekran projekcyjny.  

Dzięki realizacji pierwszego etapu „Uni-
wersytetu Samorządności” sala widowi-
skowa w Palikówce wypiękniała i docze-
kała się profesjonalnego nagłośnienia. 
Z niecierpliwością czekamy na przyszły 

rok, w którym w ramach drugiego etapu 
koncepcji, będziemy organizować szko-
lenia dla mieszkańców całego powiatu 
rzeszowskiego. O terminach i tematyce 
szkoleń będziemy Państwa na bieżąco in-
formować. 

Tekst i fot. G. Giedlarowiec

Uniwersytet Samorządności

W dniach 28.10-03.11.2019 r. w miej-
scowości Holon w Izraelu odbywały się 
Mistrzostwa Europy w Akrobatyce Spor-
towej. Wśród zawodników reprezentacji 
Polski znalazła się mieszkanka Krasne-
go - Magdalena Mosior, na co dzień tre-
nująca w Klubie Akrobatyki Sportowej 
w Rzeszowie pod okiem trenerki Brygidy 

Sakowskiej-Kamińskiej. Uczennica 7 klasy 
Szkoły Podstawowej w Krasnem startowa-
ła w kategorii trójki kobiet 13-19 lat wraz 
z Wanesą Kamińską i Julią Mikułą. Wszyst-
kie układy zostały wykonane bardzo po-

prawnie. W układzie dynamicznym zespół 
uplasował się na 17 miejscu, w układzie 
statycznym na 11 miejscu, a  wieloboju na 
12 miejscu.

Tekst i fot. M. Dąbrowska-Mosior

Sukces Magdaleny Mosior
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KS „Crasnovia” i UKST „Kopernikus” z Kras-
nego oraz KS „Palkovia” z Palikówki to trzy 
kluby sportowe z terenu gminy Krasne, które 
kolejny raz sięgnęły po dotacje z rządowego 
Programu „Klub”. Celem Programu jest dofi-
nansowanie działalności prowadzonej przez 
kluby sportowe, które stanowią lokalne cen-
tra aktywności społecznej. Dotacja z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, to obok wsparcia 

finansowanego Gminy Krasne, dodatkowa 
szansa dla klubów na dofinansowanie szko-
lenia sportowego dzieci i młodzieży. Na ob-
szarze naszej gminy Program „Klub” objął 27 
dziewcząt oraz 87 chłopców, umożliwił rea-
lizację ponad 660 godzin zajęć sportowych, 
m. in. w takich sekcjach jak piłka nożna, ko-
szykówka i siatkówka, oraz pozwolił zakupić 
sprzęt sportowy za łączną kwotę 16 tyś. zł. 

G. Giedlarowiec
Fot. T. Szetela

Program
„Klub”

Wydarzenia gminne

W dniach 28-29 września br. gościliśmy 
na terenie gminy Krasne delegację z za-
przyjaźnionego miasta Radeče ze Słowenii, 
w osobach Tomaž Režun – Burmistrz Miasta 
Radeče, Janez Prešiček – Z-ca Burmistrza 
Miasta, Dubravka Kalin – Dyrektor Centrum 
Kultury Radeče oraz Zoran Čulk - członek 
Rady Miejskiej Radeče.

Wójt Gminy Krasne oprowadzał gości pre-
zentując najważniejsze obiekty na terenie 
gminy. W trakcie wspólnych spotkań usta-
lono dalszą współpracę między obydwoma 
samorządami w zakresie gospodarczym, 
społecznym, kulturalnym i sportowym.

Tekst i fot. R. Żołynia

Wizyta partnerów ze Słowenii

15 listopada 2019 r. przy placu zabaw 
w Strażowie została otwarta stacja nordic 
walking. Stacja zawiera siłownię plenerową 
z urządzeniami do ćwiczeń, ławkę solarną oraz 
tablicę informacyjną z mapą szlaków po tere-
nie gminy i instruktarzem. 

Czym jest zatem nordic walking? To inaczej 
chodzenie z kijami. To ogólnodostępna aktyw-
ność ruchowa stosowana w terenie otwartym, 
opierająca się na naturalnej formie ruchu jaką 
jest chód.

Nordic walking zapoczątkowano jako letni 
program treningowy dla narciarzy biegowych, 
by budować wytrzymałość i doskonalić tech-
nikę chodu narciarskiego w lecie. Wiosną 1997 
roku pierwszy raz zaprezentowano nordic wal-
king w Finlandii w jego obecnej formie.

Technika ta pozwala angażować prawie 
wszystkie mięśnie ustroju człowieka, podob-
nie jak narciarstwo biegowe, ale bez koniecz-
nej obecności śniegu i nart, jednocześnie po-
prawiając system krążeniowy, wzmacniając 
mięśnie nóg oraz górnych partii ciała (głównie 
pasa barkowego, kończyn górnych i grzbietu). 

Nordic walking angażuje do 90% mięśni 
całego ciała, jest o 30-40% efektywniejszy od 
spaceru bez kijów (tym samym podnosi spala-
nie kalorii), odciąża stawy kolanowe, biodrowe 
oraz odcinek lędźwiowy kręgosłupa (czyli jest 
korzystny szczególnie dla osób z nadwagą czy 
problemami ortopedycznymi) oraz podnosi 
sprawność układu krążeniowego. 

Innymi słowy nordic walking to prosta 
i efektywna aktywność ruchowa, którą mogą 

uprawiać wszyscy, w każdym terenie i o każ-
dej porze roku, do czego gorąco wszystkich 
zachęcamy. 

Projekt pn. „Nordic Walking spacerem po 
zdrowie” realizowany jest przez Stowarzyszenie 
LGD „EUROGALICJA” oraz LGD Ziemia Łańcu-
cka w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowa-
nie i realizacja działań w zakresie współpracy 
z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

G. Giedlarowiec
Fot. Archiwum Eurogalicja

Spacerem po zdrowie
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Podologia to nauka zajmująca się 
budową, fizjologią i patologią kończyn 
dolnych. Obejmuje taki zakres działań 
jak profilaktykę, diagnostykę, postępo-
wanie zachowawcze oraz postępowanie 
terapeutyczne na stopach i podudziach. 
Specjalistę do spraw podologii wyróżnia 
ścisła współpraca z lekarzami różnych 
specjalności np. dermatologii, ortopedii, 
flebologii, chirurgii, anatomii czy diabe-
tologii. Dzięki niej możliwe jest wczesne 
rozpoznanie wszelkich zagrożeń oraz skie-
rowanie pacjenta do właściwego lekarza. 
Gabinety podologiczne oferują szeroki 
wachlarz usług związanych z pielęgnacją, 
profilaktyką i leczeniem stóp. W takich 
miejscach pomoc znajdą zarówno osoby 
z typowymi zmianami na stopach typu 
odciski, modzele, brodawki/kurzajki czy 
wrastające paznokcie, jak również osoby 
z tzw. grup ryzyka tj. diabetycy, chorzy 
na hemofilię, osoby po wylewach, z RZS 
i inne. Zabiegi przeprowadzane w gabine-

cie przeciwdziałają pojawianiu się zmian 
chorobowych na stopach, a w przypadku 
powstałych dolegliwości obejmują także 
trudno gojące się rany.

Specjalista ds. podologii ściśle współ-
pracuje z lekarzami różnych specjalizacji: 
diabetologiem, dermatologiem, chirur-
giem, ortopedą, flebologiem, internistą, 
a także z masażystami, rehabilitantami i fi-
zjoterapeutami.

Podologia to dziedzina, która uwolniła 
od bólu tysiące osób, a nawet przywróciła 
im zdolność normalnego poruszania się. 
Zaspokaja potrzeby coraz większej gru-
py społeczeństwa. Mimo, że nasze stopy 
poddawane są ogromnym obciążeniom, 
to często zapominamy o ich pielęgna-
cji. Dlatego też staram się zwracać moim 
klientom uwagę, jak ważną rolę odgrywa-
ją zdrowe i zadbane stopy – otóż niosą nas 
przez całe życie.

Paulina Babiarz
specjalista ds. podologii

Podologia
Warto wiedzieć

Od stycznia 2020 roku rusza nabór wnio-
sków do dwóch projektów w zakresie wy-
miany źródeł ciepła, realizowanych przez 
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, w których uczestniczyć 
będą mieszkańcy Gminy Krasne. 

Celem głównym projektów jest obniże-
nie emisyjności pyłów na obszarze ROF oraz 
poprawa jakości powietrza atmosferycz-
nego, a także zmniejszenie negatywnych 
presji środowiskowych na obszary cenne 
przyrodniczo, zlokalizowane zarówno na 
obszarze ROF, jak i w całym województwie 
podkarpackim. 

Projekty skierowane są do:
1. Odbiorców „zbiorowych” – spółdziel-

nia mieszkaniowa, wspólnota mieszkanio-
wa, TBS, właściciele lokali komunalnych, tj. 
gmina, spółki komunalne, komunalne za-
kłady budżetowe, itp.

2. Odbiorców „indywidualnych” – właś-
ciciele indywidualni (prywatni) budynków 
jednorodzinnych i wielorodzinnych.

W ramach projektu „Wymiana źródeł cie-
pła na terenie ROF” 123 gospodarstwa do-
mowe z Gminy Krasne otrzymają możliwość 
wymiany dotychczasowych pieców i kotłów 
na paliwa stałe, w tym 93 gospodarstwa na 
kotły gazowe i 30 na kotły na biomasę.  

Całkowita wartość projektu: 49 949 715,58 
zł, Gmina Krasne: 1 970 517,05 zł. Całkowite 
dofinansowanie: 38 142 479,29 zł, Gmina 
Krasne 1 504 467,30 zł.

Projekt „Instalacja kotłów na paliwa stałe 
w gospodarstwach domowych – projekt pa-
rasolowy” umożliwi wymianę pieców i kot-
łów na paliwa stałe na kotły automatyczne 
na ekogroszek, z czego w Gminie Krasne w 5 

gospodarstwach domowych. 
Całkowita wartość projektu: 6 295 366,80 

zł, Gmina Krasne: 115 384,50 zł. Całkowi-
te dofinansowanie: 4 952 915,96 zł, Gmina 
Krasne: 90 811,97 zł.

Więcej informacji na temat projektów 

znajdą Państwo na stronie internetowej 
Stowarzyszenia ROF: https://rof.org.pl/rea-
lizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-
-na-terenie-rof/ oraz na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy Krasne.

B. Wandycz-Słowińska

Wymiana źródeł ciepła
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Wigilijny nadszedł czas, całujemy mocno Was.
Chcemy złożyć Wam życzenia w Dniu Bożego Narodzenia,

Niechaj Gwiazdka Betlejemska, która świeci Wam o zmroku
doprowadzi Was do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku!

życzy
Stowarzyszenie Kobiet Krasne

Fundacja Manufaktura Radości 
życzy wszystkim Mieszkańcom i ich Rodzinom 

pełnych radości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia 
oraz spełnienia marzeń w nadchodzącym 2020 roku

Błogosławionych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia. Aby Nowonarodzony Jezus zamieszkał 
w Waszych domach i sercach, przynosząc potrzebne 

łaski i nadzieję na Nowy Rok życzą
członkinie Stowarzyszenia Kobiet w Palikówce

Boże Narodzenie to radosne wspomnienie, 
że to sam Pan przyszedł,

 aby przemienić noc naszych ciemności, 
naszych niepewności i obaw w świętą

 i niepowtarzalną Noc Bożego Narodzenia. 
On swoim przyjściem na świat niesie światło 

i pokój wszystkim ludziom dobrej woli, 
wszystkim, którzy z wiarą przyjmą prawdę o tym, 

że odwieczne Słowo stało się Ciałem.
Całym sercem życzymy obfitości łask 

od przychodzącego Pana, 
a Jego moc, miłość i pokój niech wypełnią 

każdy dzień Nowego 2020 Roku.
Fundacja Rozwoju Społecznego Krasno-Ludek

W imieniu wszystkich jednostek OSP w Gminie Krasne życzę naszym Mieszkańcom 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 

aby zawsze czuli się w swoich domach i otoczeniu bezpiecznie. 
Zaś Nowy Rok 2020 niech wszystkim przyniesie  same dobre i radosne wydarzenia. 

Ireneusz Szpyrka, Komendant Gminny OSP

W imieniu Rady Sportu Gminy Krasne pragnę złożyć wszystkim zawodnikom, 
sponsorom, działaczom, trenerom i nauczycielom wychowania fizycznego, a także 

kibicom i mieszkańcom Gminy Krasne, życzenia zdrowych, spokojnych i pełnych 
rodzinnego ciepła Świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania 

oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku, pasma sukcesów 
i spełnienia najskrytszych marzeń. 

Witold Socha, Przewodniczący Rady Sportu

Niech Święta Bożego Narodzenia przyniosą  wiele dobra, radości, błogosławieństwa 
i pokoju, a Nowy  Rok  2020 niech będzie obfity  w pomyślność i optymizm. 
Niech będzie  szczęśliwy i przyniesie  wiele satysfakcji z realizacji planów. 

Mieszkańcom Gminy Krasne życzą 
członkowie  Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Strażowianie”

Radosnych i błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia.

Niech miłość, radość i pokój
płynące z betlejemskiego żłóbka

goszczą na zawsze w Państwa sercach,
a Boże Dziecię hojnie błogosławi.

W Nowym Roku samych sukcesów
oraz spełnienia marzeń

życzy „Jutrzenka”
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

   Placówki wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży, nazywane zwykle świetlicami 
środowiskowymi, mają pomagać w szcze-
gólności rodzinom, napotykającym trud-
ności w wypełnianiu obowiązków wycho-
wawczych. Ich praca pozytywnie wpływa 
na rozwój osobowości dzieci, ich postępy 
w nauce oraz kształtowanie relacji spo-
łecznych opartych na wzajemnej pomocy, 
współpracy i solidarności. Jednak placówki 
te funkcjonują tylko w 18 proc. gmin w Pol-
sce, co znacznie ogranicza ich dostępność.

W gminie Krasne Świetlica Środowisko-
wa funkcjonuje od czerwca 1999 roku. Od 
2007 pracujemy również z dziećmi i mło-
dzieżą  w Malawie, Strażowie i w Palikówce.  
W naszych placówkach dzieci i młodzież  
bezpiecznie, atrakcyjnie i kreatywnie spę-
dza czas pod okiem doświadczonych peda-
gogów, podczas gdy rodzice pracują nieraz 
do późnych godzin wieczornych. 

Wychowawcy stwarzają miły, ciepły kli-
mat domowego ogniska, w którym wszy-
scy czują się bezpiecznie. Dzieci mogą od-
począć i skorzystać z szerokiej oferty zajęć 
dodatkowych. Świetlica organizuje również 
pomoc w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu 
szans dla uczniów, którzy tego potrzebują.

Naszą misją jest aktywne stymulowanie 
rozwoju dzieci i młodzieży, wspieranie ro-

dziców w trudnej sztuce ich wychowywa-
nia. W przytulnie urządzonych i wyposażo-
nych wnętrzach organizowane są zajęcia 
ogólnorozwojowe, zajęcia muzyczne, pla-
styczne, edukacyjne, sportowe, kulinarne, 
biblioteczne także warsztaty umiejętności 
wychowawczych dla rodziców. Organizu-
jemy również wycieczki (Bałtów, Przemyśl, 
Bolestraszyce, Inwałd, Pacanów, Wieliczka 
itp.), wyjazdy do kina, teatru. Dużym zainte-
resowaniem dzieci oraz rodziców cieszą się 
zajęcia z dogoterapii i hipoterapii. Tradycją 
są już Andrzejki, Mikołajki oraz coroczne 
uroczyste kolacje Wigilijne. 

Zajęcia sztuki cyrkowej realizowane były 

w 2019 roku w Świetlicach Środowisko-
wych w ramach projektu „Życiem zafascy-
nowani – do działania zainspirowani”- pro-
gram działań profilaktyki selektywnej dla 
dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem 
lub innymi uzależnieniami behawioralnymi 
– realizowany przez Centrum Socjo-Peda-
gogiczne „Team”.

Dzieci i młodzież chętnie i aktywnie 
uczestniczą w proponowanych zajęciach, 
z czego wnioskujemy iż  tematyka  poru-
szana podczas  zajęć w pełni trafia w ich 
zapotrzebowania. 

Tekst i fot. A. Furman

Świetlice środowiskowe

Od kilku lat w Punkcie Informacyjno-Kon-
sultacyjnym w Krasnem dwa razy w miesią-
cu dyżuruje psycholog, udzielający porad 
i wsparcia oraz pomocy psychologicznej. 

Każda osoba, mężczyzna i kobieta doświad-
czająca kryzysu, sytuacji przemocy, uzależnie-
nia od substancji psychoaktywnej, sytuacji 
traumatycznych, trudności wychowawczych, 
emocjonalnych, choroby somatycznej bądź 
psychicznej może skorzystać z pomocy psy-
chologicznej.

Czym zajmuje się psycholog?
W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym 

głównie poradnictwem psychologicznym 
rozumianym jako forma pomocy osobom 
przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe 
lub trudności przystosowawcze. Poradnictwo 
psychologiczne użyteczne jest w zmianach 
rozwojowych i nagromadzeniu się wydarzeń 

życiowych. Odbywa się ono w formie kilku 
spotkań, których głównym celem jest ziden-
tyfikowanie problemu i poszukiwanie sposo-
bów jego rozwiązania. 

Początkowo zachodzi konieczność ziden-
tyfikowania trudności z jaką osoba sobie nie 
radzi, następnie określa się czynniki podtrzy-
mujące istnienie problemu oraz trudności 
związane z jego rozwiązaniem. Kolejnym kro-
kiem jest poszukiwanie nowych sposobów 
rozwiązania trudności oraz wzmocnienie oso-
by w realizowanych przez nią zmianach.

Interwencja kryzysowa jest działaniem 
zmierzającym do odzyskania przez osobę do-
tkniętą kryzysem zdolności jego samodzielne-

go rozwiązania. Ma charakter pomocy psycho-
logicznej, medycznej, socjalnej lub prawnej 
i służy wsparciu emocjonalnemu osoby w kry-
zysie. Kryzys jest momentem zwrotnym, sta-
nem, który cechuje się dużym napięciem 
emocjonalnym, uczuciem przerażenia, obawą 
przed utratą kontroli i poczuciem bezradności 
oraz przed różnymi formami dezorganizacji 
zachowania i objawami somatycznymi. Osoba 
przeżywająca taki stan, ze względu na ograni-
czenie bądź wyczerpanie własnych możliwo-
ści rozwiązania problemu, wymaga pomocy 
z zewnątrz. 

E. Rybka-Oktaba
psycholog

Dyżur psychologa
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Edukacja i oświata 
Pierwsze miesiące roku szkolnego to czas 

ważnych rocznic, których świętowanie jest do-
skonałą formą wychowania patriotycznego.

Już w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 
uczciliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej; była wystawa z IPN „Wrzesień’39”, film 
i wymowny program.

Październik wypełniły wydarzenia, które 
możemy już nazwać cyklicznymi:

- udział w akcji TVP Rzeszów „Światełko dla 
Łyczakowa” koordynowanej w szkole przez 
Szkolne Koło Wolontariatu i Koło Caritas,

- opieka nad grobami powstańców i żołnie-
rzy na cmentarzach w Krasnem i Rzeszowie,

- udział w VII Ogólnopolskim Dyktandzie 
Niepodległościowym – 4 uczniów w finale wo-
jewódzkim w Strzyżowie, gdzie osiągnęli wy-
sokie wyniki.

Ponadto uczniowie klas 7a i 7b odwiedzili 
NBP w Rzeszowie z okazji 100. rocznicy wpro-
wadzenia złotego, a w ostatni piątek przed 1 
listopada przystąpiliśmy do akcji MEN „Szkoła 
pamięta”.

W listopadzie nasza szkoła ponownie zorga-
nizowała Gminny Konkurs Recytatorski Poezji 
Patriotycznej „Serce mam biało – czerwone”,  
a w przeddzień Święta Niepodległości pięknie 
ubrani uczniowie wzięli udział w uroczystej aka-

demii oraz o godzinie 11.11 w akcji „Szkoła do 
hymnu”

Biało – czerwone stroje i takież serca to na-
sza szkolna, patriotyczna i polska jesień.

K. Ponulak. Fot. krasne.edu.pl 

Patriotyczna jesień w ZSP Krasnem

30 października 2019 r. Rozpoczęliśmy w na-
szym przedszkolu ogólnopolską akcję „Zdrowo 
i sportowo”. Przemysław Kozioł – trener Klubu 
Sportowego „Crasnovia” Krasne – przeprowa-
dził zajęcia sportowe dla grup 4,5,6-latków. 
Dzieci z wielkim entuzjazmem i zainteresowa-
niem odpowiadały na pytania trenera odnoś-
nie zdrowego stylu życia oraz uczestniczyły 
w zadaniach sportowych przygotowanych 
przez gościa. Uśmiechy na twarzy, okrzyki do-
pingu towarzyszyły wszystkim przez całe spot-
kanie. Dzięki naszemu trenerowi dzieci przeko-
nały się, jak fajne jest uprawianie sportu, czy 
też ogólna aktywność ruchowa, gdyż aktywne 
dzieci, to zdrowsi dorośli. Mocno zmotywowa-
ni do dalszego działania w temacie aktywności 
ruchowej i zdrowego trybu życia czekamy na 
kolejne sportowe wyzwania i zadania do reali-
zacji, w ramach podjętej przez nas akcji. 

8 listopada 2019 r. odbyła się akademia 
z okazji „Święta Odzyskania Niepodległości” 
Dzieci z grupy „OA”, „OB”, „OC” zatańczyły Po-
loneza oraz zaprezentowały wiązankę wier-
szy i piosenek patriotycznych. Uroczystość 
zaszczycili swoją obecnością: sekretarz UG 
Robert Żołynia, dyrektor ZSP Marek Frączek, 
wicedyrektor Małgorzata Wilk i seniorzy 

z Dziennego Domu Seniora w Krasnem. Po czę-
ści głównej miał miejsce Pokaz Mody Patrio-
tycznej pt. „Przedszkolak – Mały Patriota”. Był 
on zwieńczeniem Tygodnia Mody Patriotycz-
nej, przeprowadzonego w naszym przedszkolu 
w dniach 4-8.11.2019 br. Zadaniem przedszko-
laków oraz ich rodziców było przygotowanie 
strojów małego patrioty, a celem pokazu pro-
pagowanie idei patriotyzmu poprzez prezen-
tację strojów patriotycznych oraz dobrą zaba-
wę. Zarówno Rodzice, jak i dzieci mistrzowsko 
wywiązali się z postawionego przed nimi 

zadania. Pokaz mody patriotycznej cieszył się 
dużym zainteresowaniem, czego dowodem 
był liczny udział dzieci w oraz różnorodność 
i pomysłowość w tematyce prezentowanych 
strojów. Przeważały ubrania eleganckie i wyj-
ściowe, w kolorach barw narodowych oraz  
stroje ludowe, głównie krakowskie i góralskie. 
Nie zabrakło również mundurów żołnierskich, 
harcerskich, czy też strojów nawiązujących 
bezpośrednio do polskiej historii oraz symboli 
państwa polskiego. Dzieci z gracją oraz z wro-
dzonym naturalnym wdziękiem przechadzały 
się po wybiegu, za co publiczność dziękowała 
im gorącymi brawami. Najciekawsze stroje zo-
stały nagrodzone dyplomami oraz upominka-
mi. Serdecznie dziękujemy dzieciom oraz ich 
rodzicom za zaangażowanie oraz chęć udziału 
w tej szczytnej idei. 

20 listopada zakończył się Plebiscyt No-
win na Najlepsze Przedszkole Roku.  W kate-
gorii Najlepsze Przedszkole Roku zajęliśmy III 
miejsce tuż za Głogowem Małopolskim oraz 
Rogoźnicą. Natomiast Gabriela Danak, wy-
chowawczyni grupy „Pszczółki” zajęła I miejsce 
w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku. Ser-
decznie gratulujemy, a wszystkim gorąco nam 
kibicującym, w tym rodzicom, dziękujemy za 
oddane glosy. To wielki sukces nie tylko dla 
Przedszkola, ale również dla całego Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego oraz mieszkańców 
Krasnego i Gminy Krasne.

K. Kucaj. Fot. Archiwum GP Krasne

Przedszkolak – Mały Patriota
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W roku szkolnym 2019/2020 Gminne Przed-
szkole w Palikówce realizuje Międzynarodowy 
Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”, 
którego głównym celem jest kształtowanie po-
staw patriotycznych przedszkolaków, uwraż-
liwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski 
oraz kształtowanie tożsamości narodowej 
dzieci. W  naszym przedszkolu w realizację 
Projektu zaangażowane są wszystkie przed-
szkolaki.                                                             

We wrześniu bieżącego roku grupa star-
szaków wykonała piękne kartki z podzięko-
waniami dla Powstańców Warszawskich, które 

następnie zostały wysłane na adres Fundacji 
Sensoria BohaterON. Tymczasem grupa młod-
sza wspólnie wykonała pracę plastyczną pre-
zentującą herb miasta.

W październiku odbyło się w naszym przed-
szkolu wspólne pieczenie chleba, które po-
przedzone zostało omówieniem historyjki pt. 
„Od ziarenka do bochenka”. Dzieci z ogromną 
ciekawością i zaangażowaniem pomagały 
podczas przygotowywania ciasta. Następnie 
cierpliwie czekały, aż chleb się upiecze. Na-
stępnego dnia dumne i zadowolone ze swojej 
pracy przystąpiły do degustacji. Wszyscy jed-
nogłośnie stwierdzili, że chleb udał się wybor-
nie. Ponadto w naszym przedszkolu powstał 
kącik regionalny. Na wystawę składają się stro-
je regionalne, dawne przedmioty codziennego 
użytku oraz zbiory baśni i legend polskich.

8 listopada 2019 roku w naszej placówce 
obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodle-
głości. W tym dniu, o godzinie 11:11, wzięliśmy 
udział we wspólnym, uroczystym odśpiewaniu 
„Mazurka Dąbrowskiego” w ramach ogólno-
polskiej akcji „Szkoła do Hymnu”. Podczas uro-

czystości niepodległościowych dzieci słuchały 
legendy „O Lechu i białym orle”, mówiły wier-
sze i śpiewały pieśni patriotyczne, poznały „De-
kalog Patrioty”, zaprezentowały polskie tańce 
ludowe – Krakowiaka i Lasowiaka. Wcześniej 
wykonały prace plastyczne, przedstawiające 
polskie symbole narodowe.

Przed nami kolejne zadania. W miesiącu 
grudniu w realizację zadania „Ludowe ozdoby 
choinkowe”, pragniemy zaangażować rodziny 
przedszkolaków. Planujemy również zaprezen-
tować szerszemu gronu odbiorców uroczyste 
Jasełka pod tytułem „Co babcia i dziadek śpie-
wali, jak byli mali”. Ponadto na stronie inter-
netowej naszego przedszkola zamieszczony 
został szczegółowy harmonogram działań 
w ramach realizacji Projektu.

Realizacja powyższych zadań oraz ich róż-
norodność z pewnością pozwoli dzieciom na 
usystematyzowanie wiedzy o Polsce oraz po-
znanie tradycji i historii dotyczącej naszego 
regionu.

 I. Stasiak, A. Rybka
Fot. Archiwum GP Palikówka

Piękna Nasza Polska Cała

6 listopada odbył się II Gminny Konkurs 
Recytatorski Poezji Patriotycznej „Serce mam 
biało-czerwone”, którego organizatorem jest 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem. Ho-
norowy Patronat nad konkursem objął Instytut 
Pamięci Narodowej oraz Gmina Krasne. 

Najlepsi recytatorzy z naszej gminy mogli 
zaprezentować się podczas uroczystego fina-
łu na scenie w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem.

Uczestników konkursu oceniało jury w skła-
dzie: Katarzyna Kyc – historyk Instytutu Pamię-
ci Narodowej Oddziałowego Biura Edukacji 
w Rzeszowie, Zdzisław Stokłosa – poeta, autor 
tomików poezji „Z duszą na ramieniu” i „Dotyk 
myśli”, Maciej Szukała – aktor, reżyser teatralny, 
instruktor teatru, pedagog oraz Mikołaj Kanto-
rowski – poeta, a także współzałożyciel grupy 
rekonstrukcji historycznej „Zgraja Banitów i Re-
negatów”.

Po burzliwych naradach nagrodzono nastę-
pujących recytatorów:

Kategoria wiekowa – klasy 1-3: I miej-
sce: Aleksandra Tarała, Szkoła Podstawowa 
w Krasnem. II miejsce: nie przyznano. III miej-
sce: nie przyznano. Wyróżnienie I stopnia: Szy-

mon Wilk, Szkoła Podstawowa w Strażowie, 
Alicja Lecka, Julia Hawro, Szkoła Podstawo-
wa w Krasnem. Wyróżnienie II stopnia: Kacper 
Nycz, Szkoła Podstawowa w Strażowie

Kategoria wiekowa – klasy 4-6: I miejsce: 
Maria Adamska, Szkoła Podstawowa w Ma-
lawie. II miejsce: Małgorzata Hajdera, Szkoła 
Podstawowa w Strażowie. III miejsce: Karolina 
Pietraszek, Szkoła Podstawowa w Palikówce. 
Wyróżnienie: Maciej Anyszek, Szkoła Podsta-
wowa w Strażowie

Kategoria wiekowa – klasy 7-8: I miejsce: 
Kamila Chmiel, Szkoła Podstawowa w Kras-
nem. II miejsce: nie przyznano. III miejsce: 
Marcelina Peszek, Szkoła Podstawowa w Kras-
nem. III miejsce: Szymon Pietraszek, Szkoła 
Podstawowa w Palikówce.

Osobne słowa podziekowania należy skie-
rować do sponsorów II Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego: Instytutu Pamięci Narodowej 
– za ufundowanie wspaniałych nagród rzeczo-
wych, Państwa Danuty i Ryszarda Czachów – 
za ofiarowanie atrakcyjnych upominków oraz 
Państwa Elżbiety i Wiesława Dominów za prze-
kazanie poczęstunku.

Dziękujemy również Mariuszowi Koziołkie-

wiczowi za obsługę muzyczno-informatyczną 
i przygotowanie wokalistek, Ewie Moniak-Ró-
żańskiej za wykonanie oprawy plastycznej oraz 
wszystkim nauczycielom, którzy włożyli wiele 
wysiłku w przygotowanie swoich podopiecz-
nych do  konkursu.

Słowa uznania należą się również uczenni-
com prowadzącym finałowe zmagania – Wik-
torii Ślęzak i Nikoli Stępień z klasy 8a, a także 
dzielnej ekipie wolontariuszek z klas 7a i 8a.

K. Ponulak, I. Rządecka-Mikołajczyk
Fot. Archiwum szkolne

Serce mam biało-czerwone

Dzień 14 października 2019 r. dla uczniów 
i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. W. Bro-
niewskiego w Palikówce był nie tylko świętem 
Edukacji Narodowej, ale także dniem pasowa-
nia pierwszoklasistów na pełnoprawnych ucz-
niów szkoły.

Odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego 
wprawiło wszystkich w podniosły nastrój. Mło-
dzi żacy musieli wykazać się dużą wiedzą oraz 
umiejętnościami z różnych dziedzin. Starsi 
koledzy z klasy czwartej przygotowali liczne 
konkurencje, jak na przykład układanie bukie-
tu z darów jesieni czy rozwiązywanie różnych 
łamigłówek. Pierwszoklasiści świetnie sobie 
poradzili! Wreszcie nadszedł moment, na który 
wszyscy czekali. Dyrektor Szkoły w Palików-

ce, Waldemar Kurpaska, tradycyjnie zielonym 
ołówkiem, pasował najmłodszych uczniów na 
pierwszoklasistów.

Apel uświetnił swoją obecnością także Wójt 
Gminy Krasne – Wilhelm Woźniak. Korzystając 
z okazji złożył życzenia świeżo pasowanym 
uczniom szkoły w Palikówce oraz wszystkim 
nauczycielom i pracownikom administracji 
z okazji Święta Edukacji Narodowej. W szcze-
gólny sposób wyróżniony został nauczyciel 

wychowania fizycznego – Marcin Pochwat. 
Za propagowanie sportu wśród młodzieży 
i mieszkańców gminy otrzymał Nagrodę Wójta 
Gminy Krasne. Po skończonej oficjalnej części 
na najmłodszych czekała jeszcze taneczna za-
bawa na świetlicy szkolnej.

To był bardzo doniosły Dzień Edukacji Na-
rodowej.

K. Tarnawska

Pasowanie na pierwszoklasistę 
w SP Palikówka
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Gminne Przedszkole przy Zespole Szkół 

w Malawie jako instytucja wychowawczo-dy-
daktyczna aktywnie współpracuje ze środowi-
skiem lokalnym, w celu promocji i uatrakcyjnie-
nia podejmowanych działań wychowawczych 
i edukacyjnych. Daje to dzieciom możliwość 
bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością, 
co z kolei przyczynia się do chęci poznawania 
świata, umiejętności funkcjonowania w środo-
wisku oraz komunikowania się z nim. Jednym 
z przykładów takich działań jest współpraca 
z innymi przedszkolami z terenu Gminy Krasne.

Jako przykład form współpracy można 
podać wakacyjne dyżury, w czasie których 
przedszkolaki z terenu gminy mają możliwość 
integracji. Współpraca między placówkami to 
także udział wychowanków w organizowa-
nych konkursach, m.in.: Gminny Konkurs Poe-
zji i Piosenki Patriotycznej, którego organiza-
torem jest Gminne Przedszkole przy Zespole 
szkół w Malawie. 

Zasób doświadczeń zgromadzonych w kon-
taktach społecznych stanowi podstawę dla 

rozwoju myślenia i mowy, uczy szacunku dla 
dorosłych i rówieśników, pozwala na kształto-
wanie się umiejętności komunikacyjnych dzie-

ci, a przede wszystkim jest źródłem bogatych 
przeżyć emocjonalnych.

J. Bobeł. Fot. Archiwum GP Malawa

Współpraca przedszkola 
ze środowiskiem lokalnym

„Kreatywność to proces generowania ory-
ginalnych pomysłów, które maja wartość. [...] 
Innowacje natomiast to wprowadzenie nowych 
pomysłów w życie.” (Ken Robinson, Kreatywne 
szkoły)

W szkole na co dzień spotykamy się z inno-
wacjami dydaktycznymi – nauczyciela wdraża-
ją nowe pomysły, czyli robią coś nowego albo 
robią coś inaczej. Czasem jest to działanie do-
raźne, intuicyjne, czasem planowe. Przykładów 
tych pierwszych nie sposób zliczyć – rozbiór 
zdania na wzór przepisu kulinarnego, zawiłości 
językowe, jako ozdoba cokołu szkolnych scho-

dów, czy poznawanie 
figur przestrzennych za 
pośrednictwem origami. 
Spotykamy się z tym na 
bieżąco i jako nauczy-
ciele cieszymy się, gdy 
możemy swych uczniów 
pozytywnie zaskoczyć 
czymś nowym.

W roku szkolnym 
2019/2010 w Szkole 
Podstawowej w Malawie 
realizowany jest także 
zaplanowany projekt, 

który ma na celu rozwijanie kompetencji ma-
tematycznych uczniów, ich kreatywności, 
przedsiębiorczości i umiejętności cyfrowych. 
Uczniowie klasy 2a, bo właśnie oni objęci są 
tym programem, podczas regularnych zajęć 
pozalekcyjnych korzystają z narzędzi do kodo-
wania offline, robotów edukacyjnych OzoBot 
i Photon, tablicy, multimedialnej oraz mobilne-
go sprzętu komputerowego z dostępem do in-
ternetu. Eksperymentują i poszukują różnych 
rozwiązań problemów formułowanych przez 
prowadzącą i zarazem pomysłodawczynię, 

Beatę Głowiak. Zajęcia cieszą się dużym zain-
teresowaniem nie tylko uczniów, ale również 
ich rodziców.  Okazały się też świetnym pre-
tekstem do budowania międzypokoleniowej 
ścieżki wiedzy o nowoczesnych technologiach 
i kopalnią pomysłów na wspólne spędzanie 
wolnego czasu.

Innowacyjnym pomysłem jest także prze-
niesienie zajęć lekcyjnych poza mury trady-
cyjnej sali szkolnej. Wybrani uczniowie, którzy 
wykazali się ponadprzeciętną wiedzą z fizyki 
i matematyki, dostali szansę udziału w projek-
cie Politechnika Młodych Odkrywców. Wraz 
ze szkolnymi koordynatorami, Monika Krasny 
i Joanną Machalską, uczestniczą w zajęciach 
prowadzonych przez koła studenckie i kadrę 
naukową Politechniki Rzeszowskiej. Na poka-
zach i warsztatach poszerzają swoją wiedzę 
m. in. na temat właściwości gazów i cieczy, 
gier kombinatorycznych i pozycyjnych (na sza-
chownicy). 

Każde z tych nowatorskich rozwiązań, wy-
korzystując mocne strony szkoły, podnosi jej 
jakość  i przyczynia się do wzrostu jej atrakcyj-
ności. 

Tekst i fot. M. Maciejowska. B. Głowiak

Innowacje w szkole

Jesień to niezwykle malownicza pora roku. 
Mieniące się różnymi kolorami krajobrazy od 
zawsze inspirowały artystów – malarzy, poe-
tów, muzyków. 

Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Malawie dostrzegli piękno poetyckich 
miniatur. Jedni zorganizowali konkurs recy-
tatorski pn. „Jesień w poezji”, drudzy chętnie 
zaprezentowali się na scenie, przedstawiając 
zebranym gościom, jury i publiczności swe 
ulubione wiersze o „złotej porze roku”. Poszcze-
gólne recytacje oprócz słuchu pobudziły także 
inne zmysły – na chwilę można było zobaczyć 

jesień i poczuć jej zapach. Uczniowie wspania-
le oddali synestezję wykreowaną przez poe-
tów. 

Dzień konkursu był w malawskiej szko-
le świętem jesiennego piękna zamkniętego 

w słowie. Organizatorkami były Katarzyna 
Świerk, Gabriela Pociask i Grażyna Kida.

Czekamy na kolejne edycje.
M. Maciejowska

Fot. K. Świerk

Jesień 
w poezji
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29 października 2019 roku w Gminnym 

Przedszkolu w Strażowie, w grupie Misiów 
4-latków, odbyła się uroczystość „Pasowania 
na Przedszkolaka”. Jest to święto, które na stałe 
zagościło w naszym kalendarzu imprez przed-
szkolnych, szczególnie ważne dla nowoprzy-
jętych dzieci. Zanim dzieci oficjalnie zostały 
przedszkolakami zaprezentowały swoje zdol-
ności artystyczne: śpiewały piosenki, tańczyły, 
recytowały wiersze. Za swoje pierwsze wspól-
ne występy dzieci otrzymały mnóstwo okla-
sków. Kulminacyjny punkt programu nastąpił 
w momencie pasowania na przedszkolaka, 
podczas którego Agata Gunia-Buk,  dyrektor 
Zespołu Szkół w Strażowie, przyjmowała ze-
brane dzieci do grona przedszkolaków. Na 
koniec każdy przedszkolak otrzymał dyplom 
i upominek. Był to pierwszy tak ważny debiut 
przedszkolaków. Dzieci przez wiele dni pilnie 

uczyły się piosenek i wierszy, cierpliwie znosiły 
próby części artystycznej. Był to dla nich duży 
wysiłek. Uporały się z tym doskonale, czego 

efekt mogli podziwiać zaproszeni rodzice oraz 
goście.

J. Szubart. Fot. N. Strażewska

Pasowanie na Przedszkolaka

Rafał Sądek, uczeń klasy VII Zespołu Szkół 
w Strażowie, zajął I miejsce w Dyktandzie Nie-
podległościowym.

Uroczyste podsumowanie ogólnopolskie-
go projektu, jakim jest VII Dyktando Niepodle-
głościowe „Po polsku o historii”, miało miejsce 
dnia 22 listopada 2019 r. w Sali Kolumnowej 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Podczas 
gali, laureaci oraz wyróżnieni uczniowie i ich 
opiekunowie, z radością odebrali zasłużone dy-
plomy oraz nagrody. Wśród nich był uczeń Ra-
fał Sądek, który w kategorii klas VII-VIII zdobył 
najwięcej punktów ze wszystkich województw 
(96,5) i udowodnił, że polska ortografia jest mu 
doskonale znana.  Uroczystość swą obecnoś-
cią zaszczycili: Małgorzata Rauch – Podkarpa-

cki Kurator Oświaty, Robert Godek – Dyrektor 
Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa 
Narodowego, Marek Wasiak – Prezes Fundacji 
„Zawsze Warto” oraz Mariola Kiełboń – wizyta-
tor Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas 
przemówień goście zaznaczali, jak istotne są 
wszelkie inicjatywy podkreślające narodową 
tożsamość i wzbogacające kulturowe dzie-
dzictwo, także w zakresie poprawności ojczy-
stego języka. Organizatorami konkursu byli: 
Fundacja „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Po-
lonistów. Honorowy patronat objęli: Marszałek 
Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpa-
cki Kurator Oświaty. Patronem medialnym było 
Polskie Radio Rzeszów.

M. Tonia. Fot. B. Sądek

Dyktando niepodległościowe

„Niepodległa, niepokorna, zawsze była, bę-
dzie, jest. Uskrzydlona bielą orła, bije rytmem 
naszych serc”. Słowami piosenki „Niepodległa, 
Niepokorna” w Zespole Szkół w Strażowie roz-
począł się po raz kolejny „Wieczór pieśni patrio-
tycznej”. 29 listopada 2019 roku na wspólnym 
śpiewaniu spotkali się przedstawiciele władz 
samorządowych z Wójtem Gminy Krasne, Wil-
helmem Woźniakiem na czele, emerytowani 
pracownicy naszej placówki, nauczyciele, pra-
cownicy administracji i obsługi, dzieci z przed-
szkola, uczniowie oraz ich rodzice. Na widowni 
nie zabrakło również babć, dziadków oraz na-
szych absolwentów. Przybyłych gości i uczest-

ników spotkania powitała dyrektor szkoły, 
Agata Gunia-Buk, która przypomniała również 
główną ideę wieczornicy – radosne obchodze-
nie Święta Niepodległości. Uczestnicy uroczy-
stości zostali obdarowani biało-czerwonymi 
kotylionami, wykonanymi przez uczniów na-
szej szkoły.                                                                 

Wieczornica powstała we współpracy z To-
warzystwem Społeczno- Kulturalnym „Strażo-
wianie”, którego członkowie uświetnili spotka-
nie swoim występem.

Impreza odbyła się w sali gimnastycznej, 
gdzie przy akompaniamencie utworzonego 
specjalnie na tę okoliczność zespołu instru-

mentalnego w składzie: Renata Mosior – or-
gany, Ewa Nowak – gitara i Alek Buk – gitara, 
wspólnie śpiewano pieśni żołnierskie, patrio-
tyczne, niepodległościowe. Prezentacja multi-
medialna z tekstami piosenek wzbogaconymi 
ilustracjami przedstawiającymi znaczące dla 
naszego kraju wydarzenia historyczne oraz 
przygotowane specjalnie na tę okazję śpiewni-
ki, pozwoliły każdemu uczestnikowi wieczoru 
włączyć się do wspólnego, wielopokolenio-
wego, patriotycznego śpiewania. Nie zabrakło 
również wzniosłych wierszy. Pięknie dekla-
mowane przez uczniów naszej szkoły utwory 
okazywały szacunek i dziękowały za wolność 
tym, którzy ją nam wywalczyli, wypracowali 
i wymodlili. Pokaz tańców narodowych, pio-
senki i recytacje w wykonaniu przedszkolaków 
urzekły uczestników spotkania. 

W przerwie miedzy śpiewaniem wszyscy 
zostali zaproszeni na poczęstunek przygoto-
wany przez panie ze szkolnej stołówki, Towa-
rzystwo Społeczno-Kulturalne „Strażowianie” 
oraz dziewczynki z kółka kulinarnego prowa-
dzonego przez Irenę Barnat, a finansowanego 
przez GOPS. Trzeba podkreślić, że nie tylko 
słodkości szybko zniknęły ze stołu, ale ogrom-
nym powodzeniem cieszył się smalec z pysz-
nym chlebkiem  i ogóreczkami oraz proziaki.

Wspólne biesiadowanie było okazją do 
dzielenia się emocjami i sprzyjało integracji 
międzypokoleniowej lokalnej społeczności. 
„Zapraszam już na następny rok”- tymi słowa-
mi dyrektor zakończyła uroczystość. 

A. Rejman

Wieczór Pieśni Patriotycznej
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Akcja „Dzeci Dzeciom” ma już 5 lat. Tą iskrą, 
która rozpaliła żar pomocy chorym dzieciom 
była Biblioteka Publiczna w Krasnem, ale to 
Wy - Drodzy Darczyńcy, podtrzymujecie ten 
wciąż niegasnący i coraz większy ogień, bez-
interesownej i jakże bezcennej pomocy. To 
dzięki Wam, do Małych Pacjentów Klinicznego 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie oraz Szpitala Miejskie-
go im. Jana Pawła II w Rzeszowie, trafiło ok. 
pół tysiąca książek. Dzieci uczestniczyły rów-
nież w zajęciach biblioterapeutycznych, przy 
pomocy teatrzyku kamishibai, w warsztatach 
plastycznych oraz miały okazję osobiście po-
znać niektórych bohaterów bajkowych, ta-
kich jak: Smok Novuś, Reksio, Franklin, Smok 
Maciuś, Kicia Kocia, Miś Policjant. Wszystkie 
te działania, dodatkowo ubogacone Waszy-
mi darami, Drodzy Darczyńcy, pomogły Ma-
łym Pacjentom, choć na chwilę, zapomnieć 
o chorobie, a Ich rodzicom i opiekunom ulżyły 
w opiece nad nimi.

Po raz kolejny, 23 XI br. wraz z Misiem, od-
wiedziłam Małych Pacjentów Szpitala Miej-
skiego w Rzeszowie. Okazją do tego był zbli-
żający się Światowy Dzień Misia. Przeczytałam 
dzieciom fragment książeczki o przygodach 
Kubusia Puchatka, a następnie przeprowadzi-
łam z maluchami oraz ich rodzicami warsztaty 
plastyczne. Robiliśmy maski różnej maści mi-
siów, które przyozdobiły tablicę w szpitalnej 
świetlicy. Przekazaliśmy również z Misiem, 145 
bajek, 20 paczek puzzli oraz gry zgromadzone 
w ramach akcji „Dzieci dzieciom”. 

Szczególne podziękowania kieruję do 
Przedszkolaków i Ich rodziców z Przedszko-
la w Krasnem i w Palikówce, Uczniów Szkoły 
Podstawowej w Strażowie i Zespołu Szkół 
Samochodowych w Rzeszowie  oraz do Pań, 
które w sposób szczególny zaangażowały się 
w tę akcję: Bernadety Jędraszczyk, Jadwigi 

Kolibek, Agaty Kozioł, Beaty Sądek, Agnieszki 
Staniszewskiej, Anny Jaworskiej-Strzelec a tak-
że do Osób Prywatnych, których nie sposób 
wymienić.

„Bogatym nie jest ten kto posiada, ale ten kto 
daje” Jan Paweł II.

Wraz z rozpoczęciem jesieni, Biblioteka 
Publiczna w Krasnem przeprowadziła cykl 
spotkań z dziećmi Gminnego Przedszkola 
w Krasnem, pod hasłem „Piramida zdrowia”. 
Zapoznałam dzieci z piramidą żywieniową za 
pomocą której, dowiedziały się, czego najwię-
cej należy spożywać i jest zdrowe, a co nale-
ży wyeliminować z naszego menu, ponieważ 
szkodzi naszemu zdrowiu. Było czytanie, śpie-
wanie, zabawa połączona z edukacją oraz.... 
gotowanie zupy warzywnej i robienie sałatki 
owocowej.

5 października 2019 r. w Wypożyczalni Mu-
zycznej WiMBP w Rzeszowie odbył się finał Po-
wiatowego Konkursu Plastycznego „Stanisław 
Moniuszko - twórca polskiej opery narodowej. 
200. rocznica urodzin wielkiego polskiego 
kompozytora i patrioty” zorganizowanego 
przez WiMBP w Rzeszowie pod honorowym 
patronatem Starosty Powiatu Rzeszowskiego, 
w którym również uczestniczyła Biblioteka 
Publiczna w Krasnem.

Z naszej biblioteki nagrody otrzymali w ka-
tegorii wiekowej klas I-III: I nagroda - Miłosz 
Horski, IV nagroda – Krystian Szajnar, wyróż-
nienie Alicja Wybranowska

Podziękowania i gratulacje otrzymała rów-
nież Biblioteka Publiczna w Krasnem. Gratuluję 
laureatom i dziękuję wszystkim uczestnikom 
konkursu oraz Agacie Kozioł i Ewie Tobiasz, za 
szczególne zaangażowanie w konkursie.

We wrześniu br., wystartował projekt „Mała 
książka – wielki człowiek” w ponad 5200 bi-
bliotekach w Polsce, wśród których jest Biblio-
teka Publiczna w Krasnem oraz filie w Palików-

ce i w Strażowie. Ważną rolę w kształtowaniu 
Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy 
go samodzielności, podejmowania pierw-
szych własnych wyborów, rozwija myślenie 
oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Jest 
to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem 
może spędzić czas w sposób twórczy oraz 
przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wy-
pożyczoną książką. Chcielibyśmy, aby jednym 
z tych ważnych doświadczeń w dzieciństwie 
były pierwsze wizyty w bibliotece, dlatego 
przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla naj-
młodszych miłośników książek i ich rodziców. 
Czeka na nich wyjątkowy prezent – Wypraw-
ka Czytelnicza, w której dzieci znajdą książkę, 
a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą 
wizytę w bibliotece, zakończoną wypożycze-
niem minimum jednej książki, Mały Czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu, 
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, 
potwierdzającym jego czytelnicze zaintereso-
wania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie tak-
że rodzice – przygotowana dla nich broszura 
informacyjna przypomni o nieocenionej roli 
czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozma-
itych korzyściach wynikających z częstego 
odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest 
całkowicie bezpłatny.

W związku z nadchodzącymi Świętami 
Bożego Narodzenia życzę wszystkim Czytel-
nikom i Zwolennikom Biblioteki Publicznej 
w Krasnem „Aby Święta Bożego Narodzenia, 
były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok – Do-
brym Czasem” (K.I. Gałczyński).

       
   Tekst i fot. M. Antczak

 Kontakt: 
tel.:17 230 03 53 lub 694 014 680 lub na stronie:  
www.facebook.com/bibliotekawkrasnem  
oraz na stronie internetowej www.gokkrasne.pl.

Za półką z książkami
Biblioteki Publiczne
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Frywolitka igłowa to technika, którą 
zgłębiały uczestniczki warsztatów orga-
nizowanych w listopadzie br. Tematem tej 
edycji warsztatów były ozdoby choinko-
we, czyli małe formy koronkowe, które po 
uszytwnieniu udekorują choinki naszych 
Uczestniczek. Powstały różne gwiazdki, 
z koralikami lub bez choineczki i aniołki. 
Trudności podczas wykonywania tych cu-
deniek rekompensowały efekty uzyskane 
po skończeniu wzoru. Oprócz zdobywa-
nia umiejętności i biegłości w wykony-
waniu frywolitek zajęcia takie wymagają 
również cierpliwości i skupienia. 

Gratulujemy Kursantkom nabytych 
umiejętności i wykonanych ozdób.

Tekst  i fot. L. Hajduk

Warsztaty frywolitkowe

24 listopada 2019 roku odbył się Jesien-
ny Koncert Gminnej Orkiestry Dętej i Woka-
listek, podopiecznych pracowni wokalnej 
GOKiB Krasne. Usłyszeliśmy wiązanki prze-
bojów filmowych, muzykę z westernów i kla-
sykę rocka. Koncert przygotował i poprowa-
dził maestro kapelmistrz Daniel Chwajoł.

Wystąpiły wokalistki z naszej gminy Zo-
sia Jeleń, Julia Szewczyk, Emilia Ferenc, Ola 
Afonja, Katarzyna Majkowska, Alicja Brzóz-
ka, Manuela Pilch, Joanna Dudek.

Tekst i fot. I.Śpiewla

Jesienny 
koncert

W tegorocznej jubileuszowej edycji XX 
Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej Twór-
czości Plastycznej „Kolędnicy-Wędrownicy” 
Krasne 2019   wzięło udział  998 artystów 
z 53 placówek z terenu całego wojewódz-
twa podkarpackiego. Konkurs przebiegał 
w trzech kategoriach wiekowych  i obejmo-
wał twórców  w wieku od 6 do 15 lat.

Oceny prac konkursowych dokonała 
Komisja Konkursowa w składzie: Tadeusz 
Błoński – prof. Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, artysta-plastyk – przewodniczący, 
Marlena Makiel-Hędrzak – Uniwersytet 
Rzeszowski, artysta-plastyk, Monika Wo-
lińska – inicjator konkursu, nauczyciel. 

Jury przyznało 54 nagrody i wyróżnie-
nia, w tym z naszej gminy: Maja Staszkie-
wicz, ZS w Malawie, op. Renata Fortuna, 
Julia Litwin, ZS w Malawie, op. Beata 
Głowiak, Maja Kwolczak, ZS w Malawie, 
Aleksandra Lubas, ZS w Malawie, Emilia 
Rozborska, ZSP w Krasnem, op. Elżbieta 
Kalemba, Paulina Blama, ZSP w Krasnem, 
op. Dorota Kurecka Wójcik, Julia Ryś, ZSP 
w Krasnem, op. Ewa Moniak-Różańska, 
Dawid Siewierski, ZSP w Krasnem.

Tekst i fot. I. Śpiewla

Kolędnicy-Wędrownicy



Nr 20 (4/2019) 23
RAZEM Biuletyn Informacyjny

Kultura

Nr 20 (4/2019)

12 października br. w Placówce GO-
KiB w Malawie odbył się finał Gminne-
go Rodzinnego Konkursu Plastycznego 
„Morskie stworzenie w 3D” oraz Dzień 
Otwarty. Wręczyliśmy laureatom nagrody 
– dziękujemy fundatorom – firmom Gran-
na i Rebel. Przygotowaliśmy słodki poczę-
stunek – dzięki Cukierni Teodora. Zbie-
raliśmy karmę dla bezpańskich kotów, 
którymi zajmuje się Fundacja Felineus. 
W zamian za karmę rozdawaliśmy ręcznie 
szyte na zajęciach Zające. Zanurzyliśmy 
się w Morskiej Opowieści, można było 
pograć w gry, pomalować, porysować, 
zrobić sobie zdjęcia na ściankach, oraz 
odwiedzić Bibliotekę Publiczną.

Dziękuję Państwu za liczne przybycie, 
paniom Paulinie i Alicji za przygotowanie 
tej imprezy! Zapraszamy na zajęcia i do 
Biblioteki w Malawie.

Tekst i fot. I. Śpiewla

Morskie stworzenie w 3D

W październiku br. odbył się wspólny 
Świetlicy Środowiskowej GOPS z Krasnego 
z pracownią plastyki GOKiB Krasne - Plener 
Malarski. Zebraliśmy się w sali widowisko-
wej GOKiB w Krasnem i doskonaliliśmy na-
sze zmysły na przygotowanej kompozycji - 
martwej naturze, techniką pasteli olejnych. 
Przez cały październik i listopad zajęciach 
piątkowych kończyliśmy prace.

Dziękujemy pani instruktor Irenie za 
pomoc i opiekę, a naszym wychowankom 
wraz z rodzinami za udział.

Tekst i fot. I. Śpiewla 

Plener 
malarski

W roku bieżącym kolejny raz GOKiB 
Krasne miał przyjemność gościć prace 
Twórców amatorów, mieszkańców naszej 
gminy. Na wystawie prezentowane były 
różnorodne formy twórczości: koronczar-
stwo, malarstwo w różnych technikach, 
w tym malarstwo sakralne, tkactwo – tka-
nina artystyczna, rzeźbiarstwo sakralne,  
decoupage, zabawkarstwo i patchworki. 
W sobotni wieczór twórcy uczestniczyli 
w warsztatach papierowej wikliny. Uczest-
nicy wykonywali z gazet gwiazdy, choinki, 
dzwonki i koszyki. W niedzielę Wystawę 
odwiedzili mieszkańcy gminy, a w ponie-
działek na Wystawę przyszły przedszkola-
ki z Krasnego.  Gościem specjalnym Wysta-
wy był Lucjan Kościółek, lutnik z Krasnego. 
Dzieci mogły zobaczyć i wysłuchać liry 
korbowej, wysłuchać gawędy o dawnych 
instrumentach muzycznych. Dziękujemy 
za udział w tej edycji Wystawy. 

L. Hajduk
Fot. I. Śpiewla

Wystawa rękodzieła



Informacje gminne
Oferta inwestycyjna Gminy Krasne

Atrakcyjne tereny 
inwestycyjne  
przeznaczone 
do sprzedaży 

objęte 
miejscowym 

planem 
zagospodarowania 

przestrzennego 
nr 22 - 

Palikówka Etap I/1  
z przeznaczeniem

 pod zabudowę 
usługową

Tel. kontaktowy: 
17 230 02 42, 
17 230 02 44

 

     

 

Numer 
działki

Klasa 
gleb

Pow. 
[ha]

489/9 PsIII 0,9269
489/10 PsIII 0,9269
489/11 PsIII 0,9269
489/13 PsIII 2,1541
489/14 PsIII 0,9981
489/17 PsIII 2,2226
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